FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG

För födelsedagen, företagsevenemanget, bröllopet mm:

Hyr ett tåg

Föreningen Gotlandståget erbjuder möjligheten a� förgylla e� evenemang med något extra: En tågresa! I e�
gammaldags tåg kan Ni åka både i �d och rum, en upplevelse utöver det vanliga i en genuin gotländsk miljö.
Resan görs på vår bana mellan Hesselby i Dalhem och Munkebos. Ni kan hyra tåg i olika former och prislägen.
Dessutom har vi �llgång �ll lokaler för servering, samkväm, fika, middagar och föredrag som kan inkluderas i
resan. På så sä� kan Ni få en paketlösning som passar Er! Våra vagnar har belysning och värme vilket möjliggör
körningar även under den mörka delen av året.
OBS! Under juni �ll augus� kan möjligheterna a� hyra tåg vara begränsade av personalskäl e�ersom vi då kör
ordinarie trafik. Hör med Staffan Beijer om de�a (se kontaktuppgi�er nedan).
Alterna�v 1: 1935 års tåg
De�a alterna�v består av ångloket Dalhem och �dstypiska vagnar med plats för 100 si�ande.
Pris: 6 000 SEK inkl moms
Alterna�v 2: 1955 års tåg
Tåget består av diesellok och vagnar från 1950-talets järnvägar med plats för 65
si�ande. Pris: 3 000 SEK inkl moms
Alterna�v 3: Tvåtågstrafik
1935 och 1955 års tåg i trafik sam�digt. Plats för sammanlagt 165 si�ande på båda dessa tåg.
Pris: 12 000 SEK
Vid behov kan y�erligare vagnar kopplas in för a� ge ökad platskapacitet (gäller ej alterna�v 3).
Extra personvagnar: 500 SEK
I samtliga tåg ingår trevlig personal i snygga uniformer och mängder av atmosfär!
Dessutom kan vi erbjuda dressinåkning, visningar och annat.
Lokaler a� hyra:
Hesselbysalen
Vår cafélokal med kök. Inrymmer 70 personer och kan användas för middagar, bröllopsfester och
föredrag. Öppen spis ger hög mysfaktor. I lokalen finns filmduk för presenta�oner med datorprojektor,
overhead eller liknande. Sommar�d kan även Jernvägsparken utny�jas för si�ande gäster. Abonnering görs
via Jernvägscaféet: 0498-380 43 eller via hemsidan: http://www.hesselbyjernvagskafe.se/
Ekens banvaktstuga
Ekens hållplats ligger vid en naturskön plats in�ll den tusenåriga eken. I den lilla stugan vid hållplatsen finns
möjlighet a� varmhålla mat för servering vid “gående bord”. El finns och �digare har gäster serverat varm
blåbärssoppa eller glögg vid olika evenemang vid stugan.
Pris: 250 SEK
Våra lokaler är �llgängliga för rullstolsburna.
Bokning och y�erligare info:
Staffan Beijer
Trafikchef
0498-509 90
ordf@gotlandstaget.se

:

Bilder från tidigare evenemang

Bilderna är tagna vid abonnerade tåg under januari 2010, respek�ve sommaren 2010. Vid
det första �llfället hyrdes e� lokomotordraget tåg med �llhörande personal. Servering av
varm dryck skedde vid Ekens banvaktsstuga och slutligen genomfördes en middag i Jernvägscaféet.
Vid det andra �llfället kördes e� extratåg e�er ordinarie trafik. Med på tåget var medverkande i en stor släk�räff. Uppehåll med guidning och �lltugg gjordes vid Eken. Middag
intogs på annan plats.
Slutligen har Gotlandståget medverkat i olika filminspelningar, musikvideor och mycket
annat där tåget utgjort kuliss. Foton: Anders Svensson

